
माझ ंनाव आहे  

गॅबिटो 

गॅबियेल गार्सिआ मारे्कझ यांची र्कहाणी 

लेखिर्का: मोननर्का िाऊन 
    चचत्र:े राउल र्कोलन  



तुम्ही जादचु्या गार्लचावर िसून हवेत 
उडायची र्कल्पना र्करू शर्कता र्का?  

गॅबिटो नावाच्या लहान मुलाने एर्कदा अशी 
र्कल्पना रे्कली होती.  

गॅबियेल गार्सिया मारे्कझ हे आमच्या 
र्काळातील एर्क िुद्धिमान लेिर्क होते. ते 
आपल्या शबदांनी द्धवद्धवध र्कल्पनांच ंजग उभं 
र्करतात. रोजच्या आयुष्यात आढळणाऱ्या 
द्धवद्धवध जादईू चमत्र्कारांचा द्धवचार र्करायला ते 
वाचर्कांना स्फूती देतात. ते एर्क द्धवलक्षण 
व्यक्तिमत्व आहेत, अत्यंत रु्कशल शबदप्रभू 
आहेत आखण लोर्क त्यांची अपार स्तुती 
र्करतात. या व्यक्तिची ही र्कहाणी मुलांना 
नक्र्कीच आवडले. मारे्कझ यांच्या र्कादंिऱ्यांतील 
प्रनतमा वापरून पुरस्र्कारप्राप्त लेखिर्का मोननर्का 
िाऊन यांनी या लेिर्काचे र्कोलंबियातील 
िालपण ते आजपयतंच ंआयुष्य हा र्काळ या 
पुस्तर्कात उभा रे्कला आहे. र्कल्पना आखण 
सौंदयि यांनी भरपूर         नटलेली एर्का 
पे्ररणादायी                    आयुष्याची                   

                     ही र्कहाणी आहे.  
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यांची र्कहाणी 

मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 



एर्का दरु्िटनेत उध्वस्त झालेल्या जहाजाचा िलाशी आठ ददवस हवा 
आखण सागरी शवैाल िाऊन जजवतं रादहला, अशी र्कल्पना तुम्ही र्करू 
शर्कता र्का?   

द्धपवळी फुलपािरं पे्रमगीतावर आपले पंि  
फडफडवतायत, अशी र्कल्पना तुम्ही र्करू शर्कता र्का?  

सोन्या-चांदीच ेमासे हवेत तरंगतायत, अशी  
र्कल्पना तुम्ही र्करू शर्कता र्का?  

  तुम्ही र्कल्पना र्करू शर्कता र्का?  



गॅबिटो नावाचा एर्क लहान मलुगा होता. तो अशा प्रर्कारच्या 
र्कल्पना र्करू शर्कत होता. पढेु जाऊन हा मलुगा जगातील 
एर्क महान लेिर्क िनला.  

गॅबिटोचा जन्म र्कोलंबिया देशातील अरार्काटार्का नावाच्या 
जादईु शहरात झाला. त्याच्या र्कल्पना र्कोलंबियाची र्नदाट 
जंगलं आखण उंच पवित याचं्यासारख्याच मोठ्या आखण 
रांगड्या असत.  



गॅबिटोसाठी हे जग जादईु होतं. तो आपल्या मोठ्या रु्कटंुिात एर्का 
लहानशा र्रात वाढला. त्याच्या आजीनसुार, गॅबिटोने लहानपणी एर्का 
द्धवचचत्र, गढू भतुाची र्कल्पना रे्कली होती. लहानगा गॅबिटो र्कल्पना 
र्करत असे र्की एर्का स्त्रीचं भतू तरंगत त्याच्या र्रात आलं आखण त े
र्रातली ररर्कामी आरामिुची हलवत िसलं.  

पढेु-मागे, पढेु-मागे!  

गॅबिटो र्कधीही त्या आरामिुचीत िसला नाही र्कारण त्याला त्या 
भतुाला चचरडायचं नव्हतं.  

गॅबिटोची र्कल्पनाशिी अफाटच होती.  



गॅबिटो एर्का 100 वर्ाचं्या विृ िोलक्या 
पोपटासोित – लॉरेंझोसोित – राहात अस.े 
र्काहीवेळा त्याच्या या पोपटाची िडिड िरी 
ठरत असे.  

एर्कदा गॅबिटोने लॉरेंझोची नवी गोष्ट ऐर्कली. 
एर्का महार्काय तापट िलैाने त्याला िांधलेला 
दोरिंड सलै रे्कला. मग तो रागीट िलै त्याचं्या 
स्वयंपार्कर्रातून धावला! गॅबिटोला वाटलं र्की 
लॉरेंझोर्कड ेर्कदाचचत एिादी चमत्र्कारी शिी 
असावी.    

गॅबिटोची र्कल्पना रांगडी होती.  



गॅबिटोची सवाित आवडती व्यिी होती, त्याच े
आजोिा ननर्कोलस. त्यांच्यार्कड ेअसंख्य 
द्धवस्मयर्कारर्क शबदांचा एर्क द्धवशाल शबदर्कोश 
होता. या शबदर्कोशातनू गॅबिटो र्शर्कला र्की 
जाद ूरे्कवळ चटेकर्कणीनंाच अवगत नसत,े 
जजप्सी लोर्क हे भटरे्क आखण धाडसी वतृ्तीच े
असतात आखण शबद मोठमोठे, द्धवशाल व 
रांगड ेअस ूशर्कतात.   

गॅबिटो जजतरे्क जास्त शबद र्शर्कला 
नततक्याच जास्त गोष्टी त्यान ेसांचगतल्या.  



दररोज न्याहारीनंतर, गॅबिटो आखण आजोिा एर्कसारख्याच ददसणाऱ्या 
टोप्या डोक्यावर र्ालत. मग त ेएर्कमेर्कांच ेहात पर्कडून, चमेलीच्या 
फुलांचा सगंुध हंुगत अरार्काटार्का शहरात फेरफटर्का मारत. दोर् ं
मोठ्या िुशीत एर्का रॅ्कफेत जात. नतथे आजोिांच ेर्मत्र दपुारच्या 
जेवणासाठी त्यांची वाट िर्त िसलेले असत.  आजोिा नेहमी गॅबिटला 
थंड पाण्याच्या जगमध्ये हात िडुव ूदेत आखण त्यातील िफािच ेतरु्कड े
िाहेर र्काढू देत.  

गॅबिटो जजतक्या जास्त लोर्कांना भेटला, नततक्याच जास्त गोष्टी त्याने 
सांचगतल्या.  



र्कधीर्कधी गॅबिटो आखण आजोिा शहराच्या सीमेवर असलेल्या 
मोठ्या रे्कळ्याच्या िागेर्कड ेकफरर्कत. िागेतील मजूर िपू मेहनत 
र्करून रे्कळी तोडतात, हे दृश्य त्यांना ददसत असे. एवढं र्कष्ट 
उपसणारे हे मजूर गरीि आहेत, हे िर्नू लहानग्या गॅबिटोला 
वाईट वाटे. गॅबिटोने एर्का अशा जगाची र्कल्पना र्करायचा प्रयत्न 
रे्कला जजथे रु्कणीही गरीि नव्हतं आखण जजथे प्रत्येर्कजण आपल्या 
आजोिांसोित, एर्कमेर्कांच ेहात धरून, िफािच ेतरु्कड ेर्करत 
झाडाच्या सावलीत िस ूशर्कत होत.े  

गॅबिटोने जजतक्या जास्त गोष्टी पादहल्या, नततक्याच जास्त गोष्टी 
सांचगतल्या.  



गॅबिटो वयाने वाढला, त्याची उंची वाढली. तो र्शर्कला र्की भतंु िरोिर 
असतात, पोपट र्कधीर्कधी िरं िोलतात आखण या चमत्र्कारी जगात सगळंच 
र्काही छानछान नसतं. आपल्याला गोष्टी-र्कथा-र्कहाण्या िपू आवडतात ही अत्यंत 
महत्त्वाची गोष्ट त्याला उमगली. त्याला गोष्टी ऐर्कायला, वाचायला, सागंायला 
आखण र्लहायला आवडू लागलं. त्याला अशा जगाची र्कल्पना र्करायला आवडू 
लागलं जजथे अशक्य गोष्टी शक्य आहेत, जजथे लोर्क हवेत तरंग ूशर्कतील, उडू 
शर्कतील.   

तो जजतक्या जास्त गोष्टी र्लहू लागला, नततरं्कच जास्त र्लहायची इच्छा त्याला 
होऊ लागली.  



गॅबिटो मोठा झाला तवे्हा त्याने जगातील सवाित रोमांचर्क गोष्टी 
र्लदहल्या. त्याच्या गोष्टीतं चमत्र्कार असे, नवलाई असे पण त्या 
तुमच्यामाझ्यासारख्याच अस्सल असत.   

गॅबिटोने र्कोणत्या प्रर्कारच्या गोष्टी सांचगतल्या, याची र्कल्पना र्करू 
शर्कता र्का तुम्ही?  

डोळे िदं र्करा आखण िर्ा.  



तुम्ही र्कल्पना र्करू शर्कता?  

द्धवशाल पंि असलेला एर्क माणूस 
आभाळातून िाली पडतोय, अशी र्कल्पना 

र्करू शर्कता र्का तुम्ही?  



तुम्ही जगातल्या सवाित सुंदर स्त्रीची र्कल्पना र्करू शर्कता र्का?  

र्कल्पना र्करून िर्ा जरा.  



तुम्ही र्कल्पना र्करू शर्कता?  

जादचु्या गार्लचावर िसनू हवेत उडायची 
र्कल्पना तुम्ही र्करू शर्कता र्का?  



या गोष्टी जादईु वाटतात र्कारण त्या तशाच आहेत. गॅबिटो नावाच्या 
मलुाने त्या र्लदहल्या आहेत. मोठं झाल्यावर तो गॅबियेल गार्सिया 
मारे्कझ नावाचा महान लेिर्क िनला. लािो लोर्कांनी त्याच्या गोष्टी 
वाचल्या आखण सवांनाच त्या आवडल्या. पण गॅबिटो पोपटाला, 
िलैाला, चमेलीच्या फुलांना, रे्कळ्याच्या िागेतील मजुरांना आखण 
असंख्य चमत्र्कारीर्क शबद असलेल्या शबदर्कोशाला र्कधीच द्धवसरला 
नाही.   

सात िंडातंील लोर्कांनी त्याच्या गोष्टी वाचल्या. त्यांना त्या आवडल्या. 
यातून गोष्टी कर्कती जादईु, रांगड्या आखण मोठ्या अस ूशर्कतात, हे 
लोर्कांना उमगलं.   



गॅबियेल गार्सिया मारे्कझर्कड ेएर्क मोठं र्कौशल्य होतं.  
तो एर्क लेिर्क होता. 6 माचि 1928 रोजी, जन्मलेल्या गॅबियेलच ंटोपणनाव 

गॅबिटो होतं. तो र्कोलंबियाच्या उत्तरेस असलेल्या अरार्काटार्का शहरात जन्मला. 
गॅबिटोच ंसंगोपन त्याच्या आजी-आजोिांनी रे्कलं. त्याच्या र्रात भाऊ, िदहणी आखण 
100 वर्े वयाचा िोलर्का पोपट, लोरेंझो हे सदस्य होते. गॅबिटो आपल्या आजी-
आजोिांर्कडून िूप र्काही र्शर्कला. ते त्याला छानछान गोष्टी सांगत असत.  

नंतर गॅबिटोने एर्क पत्रर्कार आखण एर्क र्कादंिरीर्कार म्हणूनही र्काम रे्कलं. त्यांनी 
युरोप, अमेररर्का आखण मेजक्सर्कोतही वास्तव्य रे्कलं. 1958 साली, त्याने आपली 
लहानपणीची मैत्रीण मर्सिडीझ िाचाि पाडो दहच्याशी लग्न रे्कलं. त्यांना दोन मुलं 
झाली, रॉक्तिगो आखण गोंझालो.  

गॅबिटो सुरुवातीला रे्कळ्याच्या िागेतील गरीि मजुरांच्या पररजस्थतीने प्रभाद्धवत 
झाला. मजुरांच्या संर्र्ािप्रती त्याला आदर होता. जगातील महान लेिर्कांच्या पंिीत 
जाऊन िसल्यावरही गॅबिटो मजुरांना द्धवसरले नाहीत. मजुरांच्या द:ुिद र्कहाण्या 
त्यांनी आपल्या र्कथा-र्कादंिरीतून पुढे आणल्या.   

गॅबियेल गार्सिया मारे्कझने लव्ह इन द टाइम ऑफ र्कॉलरा (1988), र्लजव्हंग टू 
टेल द ट्रूथ (2003) आखण त्याची सवोत्रृ्कष्ट र्कादंिरी  वन हंिडे यसि ऑफ सॉर्लट्यूड 
(1967) अशी तीसपेक्षाही जास्त पुस्तरं्क र्लदहली. 1982 साली त्यानंा सादहत्याच ं
नोिेल पाररतोद्धर्र्क प्रदन र्करण्यात आलं. त्यांच्या गोष्टी जगभर आवडीने वाचल्या 
जातात. त्यांनी र्कोलंबिया, तेथील लोर्क आखण दठर्काणं यांच्यािद्दल जादईु तसेच 
अस्सल अशा िऱ्याच गोष्टी र्लदहल्या. शवेटी ते मेजक्सर्को र्सटी शहरात रादहले. 17 
एद्धप्रल 2014 रोजी त्यांच ंननधन झालं.  समाप्त 

गॅबियेल गार्सिया मारे्कझ 


